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AKTUALNOŚCI
DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA

AKTUALNOŚCI można
pobrać:

•

• w programie CitiDirect - w
menu Pobieranie Plików

Tabele kursów walut dostępne na stronie www.citihandlowy.pl lub w programie CitiDirect w menu
Pobieranie Plików

•

Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dostępny na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji
Bankowość dla Korporacji

•

Podręczniki do programu CitiDirect dostępne na stronie informacyjnej programu widocznej po
zalogowaniu się do systemu

•

CitiDaily – bieżąca analiza sytuacji na rynkach finansowych dostępna na stronie www.citihandlowy.pl
w zakładce Okiem Analityka

•

Akademia Klienta CitiDirect – moduł zdalnych sesji szkoleniowych: www.citihandlowy.pl/akademiaklienta

• na stronie
www.citihandlowy.pl w
sekcji Bankowość dla
Korporacji
• w wersji elektronicznej
wraz z wyciągiem z dn. 1
lutego 2011 r.

AKTUALNA LISTA
BANKÓW –
UCZESTNIKÓW
ROZLICZEŃ
PRZELEWÓW SEPA

Informujemy, że lista banków - uczestników rozliczeń przelewów SEPA, jest dostępna
na stronie https://www.ebaclearing.eu/SCT-Participants-N=877a185d-517c-4052908c-1eb99a373f50-L=EN.aspx#top.
Lista ta jest zmienna. Banki mogą zmieniać swój sposób uczestnictwa, a informacja taka
może pojawić się z opóźnieniem.
Citi Handlowy w trakcie przetwarzania przelewu weryfikuje czy wskazany bank
beneficjenta jest uczestnikiem rozliczeń SEPA. W przypadku, gdy bank nie uczestniczy
w rozliczeniach SEPA, przelew zostanie wysłany w postaci tradycyjnego przekazu
zagranicznego. W tej sytuacji opłata będzie naliczana jak za przelew zagraniczny.
Zachęcamy do korzystania z powyższej strony oraz do potwierdzania ze swoimi
kontrahentami, czy bank, w którym posiadają rachunek, przyjmuje przelewy SEPA.
Takie działania pozwolą uniknąć niespodziewanych kosztów, które mogą wystąpić
w przypadku wysyłania przelewu w formie tradycyjnego przekazu zagranicznego.

WYMOGI W
PRZELEWACH W
WALUCIE RUBEL
ROSYJSKI

Zgodnie z wymogami lokalnego prawa w Rosji, w każdym przelewie w walucie Rubel
Rosyjski (RUB) należy obligatoryjnie podać informację o zapłaconym podatku. Jeśli
VAT nie jest płacony również należy koniecznie podać taką informację. Niespełnienie ww.
wymogów może skutkować opóźnieniem lub brakiem realizacji płatności.
Zgodnie z regułami SWIFT informacje można podać w następujący sposób:
Przykład 1
72:/RPP/346.090324.6.ELEK.090324.01
/NZP/OT 15.03.2009. NO VAT
Przykład 2
70:(VO12345) INVOICE 12345/10/01/2008
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PMNT FOR BOOKS
NO VAT INCLUDED
Przykład 3
70:(VO12345) IN ACCORDANCE WITH
RENT AGREEMENT 123/2007 DD 01.02.07
FOR DECEMBER 2010 INCLUDING
VAT - 18000.00 RUB
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Opiekunem w Departamencie
Obsługi Klienta.
ZMIANY W PODATKU
VAT DLA USŁUG
FAKTORINGOWYCH

Stosownie do nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz.. 1476, a także ustawą z dnia 26 listopada
2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej) - Bank od dnia 1 stycznia 2011 r. – będzie obowiązany do opodatkowania wynagrodzenia
z tytułu wykonywanych usług faktoringowych według stawki podstawowej 23%,
obejmującego koszty i opłaty z tytułu usług realizowanych przez Bank, w wykonaniu
przedmiotowych umów, nie tylko w zakresie obsługi operacyjnej oraz zarządzania
wierzytelnościami (np. opłaty, prowizje) uprzednio opodatkowane stawką 22%, lecz
obejmującego również wynagrodzenie z tytułu udzielanego przez Bank finansowania
(należne Bankowi odsetki z tego tytułu), o ile dany zakres usług jest przewidziany
postanowieniami umownymi.
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż Bank - zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami - będzie wystawiał faktury na ww. należności, dokumentujące
m.in. wysokość podatku VAT oraz pobierał stosowne kwoty powiększone o należny
podatek VAT.
Faktury VAT dotyczące Wynagrodzenia Banku wystawiane będą zgodnie
z dotychczasowymi zapisami umownymi, przy czym w przypadku usług finansowania za
dzień wykonania usługi przyjmować się będzie datę udzielenia finansowania lub
całkowitej spłaty Wierzytelności.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z „InfoTrade” pod numerem telefonu 801 258 369.
InfoTrade jest dostępna w dni robocze Banku, w godzinach: 8:00 – 17:00.
Opłata za połączenie jest stała, stanowi równowartość opłaty za jeden impuls niezależnie
od czasu trwania rozmowy i wynosi 0,35 PLN za rozmowę.

ZMIANY W TARYFIE
PROWIZJI I OPŁAT
BANKOWYCH

Informujemy, iż z dniem 10 lutego 2011 r. wchodzi w życie nowa Taryfa Prowizji i Opłat
Banku i z tym dniem będzie dostępna na stronie internetowej Banku
(www.citihandlowy.pl).
Główne zmiany dotyczą m.in. prolongaty refundacji w ramach akredytywy, zajęć
organów egzekucyjnych, wpłat gotówkowych.
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